
Leerbehoefte nu- 2 jaar Financiën Leerbehoefte 2 - 5 jaar

Financiële wetgeving en actualiteiten
• Huurrecht / huurprijzenwet
• Fiscaliteit
• WOZ-waarden
• Incassowerk en maatschappelijke  

ontwikkelingen
• Woningwet

Medewerker  
huuradministratie,  

controller, financieel  
medewerker, medewerker  
personeelsadministratie

De leerwensen van de medewerkers  
in het vakgebied Financiën zijn twee-
ledig, maar vooral toekomstgericht. 
Enerzijds verwacht men steeds meer 
strategische vragen over investeringen 
wel of niet gebaseerd op Big data. 

Anderzijds signaleren medewerkers 
een veranderende doelgroep en 
willen zij graag tools voor effectieve 
(financiële) begeleiding en soft skills 
ontwikkeling ten behoeve van deze 
nieuwe groep. 

Naast de top 5 genoemde thema’s 
werd de verwachting van een verder 
gaande digitalisering uitgesproken 
en de daarbij behorende kennis van 
diverse (analyse)tools. 

Corporate Finance 
• Treasury
• Impact duurzaamheidsinvesteringen  

op vermogen corporatie
• Investeringsberekeningen

Corporate finance 
• Jaarverslaglegging verbreden  

en jaarrekening controles
• Begroting, periodieke rapportages  

en opstellen (kasstroom)prognoses
• Marktwaarde ontwikkeling  

en vastgoed rekenen

Wetgeving 
• Huurrecht
• Ondernemingsrecht
• Fiscaliteit

Leiderschapsontwikkeling
• Motiverend leiderschap / mensen meekrijgen
• Boodschap overbrengen
• Stijlflexibiliteit ontwikkelen (leren omgaan  

met verschillende mensen en stijlen)
• Omgaan met weerstand

Data analyse

Data analytics
• Analyse grote investeringsbeslissingen vastgoed
• Vastgoed rekenen
• Presteren naar vermogen
• Omgaan met Big Data – “Wat zeggen de cijfers?”
• Leren omgaan met digitale (analyse)tools (Power 

BI, AX, Pyton, MS Teams, Excel gevorderd, Visual 
Basics en Office 365)

Incasso
• Vroegsignalering van  

betalings problematiek
• Budgetcoaching
• Functioneel beheer op incassogebied
• Digitale incassomogelijkheden

Agile/Lean werken Continuous Monitoring 

Ontwikkelingen tussen 2020 en 2025 vanuit het FLOW onderzoek Leren in de corporatie van de toekomst.

FLOW maakt werk van morgen flowweb.nl

Vakgebied  
Financiën

Welke leerbehoeften hebben  
mede werkers in de corporatiebranche? 
FLOW heeft het onderzocht! Waar ligt 
de focus op de korte termijn en wat 
verwachten de collega’s in jouw vak-
gebied te gaan leren onderweg naar 
2025? Hiernaast zie je een overzicht. 

Welke leerbehoeften heb jij, waar leg  
jij jouw focus voor de komende jaren 
en wat heb jij nodig om klaar te zijn 
voor 2025?


